Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3/2015.
Jegyzőkönyv
Készült: 2015. február 23-án 16:00 órakor Kölked Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nyilvános ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében
Jelen vannak: Csomor Tibor polgármester, Muskát Zoltán alpolgármester, Késics János,
Tutti Tibor, képviselők.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, Schäffer József PÜB elnök-helyettes, Füredi
Zoltán PÜB tag, Schauer Antal gazd. fmt. tanácskozási joggal meghívottak.
A Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot érintő napirendnél Orsós Ferenc.
Távollétét jelezte: Gerber Csaba, Hegedűs Sándor és Martényi János képviselő.
Csomor Tibor köszönti a képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fős képviselő-testületből 4 fő megjelent,
az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Késics János és Muskát Zoltán képviselőket
kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
A napirendi javaslatot a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend
1./
2./

3./
4./
5./

6./
7./
8./
9./
10./

Beszámoló a két ülés közti eseményekről, lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Csomor Tibor polgármester
Előterjesztés a Kölkedi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodásról
Előadó: Csomor Tibor polgármester
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendeletről
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
Előterjesztés a települési folyékony hulladék kezeléséről szóló rendeletről
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
Csorba Győző Megyei Könyvtár tájékoztatója a megállapodás megvalósulásáról, a
kölkedi szolgáltató hely tevékenységéről
Előadó: Csomor Tibor polgármester
Előterjesztés a 2015. évi költségvetésről – rendelet
Előadó: Csomor Tibor polgármester
Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről
Előadó: Csomor Tibor polgármester
Előterjesztés az Árpád utcai közterület-használat kérdéseiről (géppark, fatárolás)
Előadó: Csomor Tibor polgármester
Egyebek
Képviselői interpellációk

1. napirend (jkv-hez mellékelve)
Csomor Tibor polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az előző testületi
ülésen hozott határozat értelmében a Barázda Kft. földbérleti szerződésével és fizetési
ellentmondásaival kapcsolatos egyeztető megbeszélést összehívta. A Barázda Kft. részéről
Szabó Sándor meghatalmazott vett részt, ezen kívül Martényi János előző polgármester,
valamint az Önkormányzat részéről a számlázási, pénzügyi kérdésekben érintett munkatársak.
Az előző jegyzőasszony nem jött el a megbeszélésre. Az egyeztetés lényege annak tisztázása
lett volna, hogy a házon belül kért és kapott információk alapján mi volt annak az oka, hogy a
2011. évben egy összegben, egyszerre lett befizetve négy év, 2008-2009-2010-2011 évek
bérleti díja. Továbbá teljesen hiányzott a 2012. év bérleti díjának befizetése. A fő kérdés
ezekkel kapcsolatosan az lett volna, miért maradtak el az évi befizetési kötelezettségek,
továbbá, hogy miért nem a szerződésben rögzített feltételek szerinti alap összegekkel és azok
infláció növelésével valamint a bónusszal emelt összegek kerültek kiszámlázásra. A
megbeszélésen a Barázda Kft. képviselője elmondta, hogy ők, ha nem is határidőben, és az
általunk kifogásolt emelésekkel, de minden évre vonatkozóan befizettek bérleti díjat. Ezt
követően az Önkormányzat gazdasági felelőse is megerősítette azt a tényt, hogy a Barázda
Kft. valóban fizetett minden évre, tehát egy év sem hiányzik. Ezt a megbeszélésre magával
hozott, az Önkormányzat által kibocsátott számlákkal és banki átutalási bizonylatokkal is
alátámasztotta. Csomor Tibor polgármester ekkor szembesült azzal, hogy a hivatala részéről
eddig szolgáltatott információ téves és hiányos volt. Véleménye szerint ebben nem az
információt szolgáltató munkatárs hibázott, mivel a kimenő számlák nyilvántartásából
gyűjtötte ki a számlákat, időrendi sorrendben és számla értéktartalommal, mely nyilvántartás
nem tartalmazta a 2008. és 2012. év befizetéseit. A könyvelés adataiban viszont ezek a
dokumentációk megvoltak, viszont a polgármesterhez ezek az anyagok nem jutottak el, így
jutott téves következtetésre, melyből kifolyólag részben hibásak lettek megállapításai a
Barázda Kft.-vel szemben. Ezen tények nem megfelelő helyen és időpontban való felszínre
kerülése miatt, a polgármester részéről, a hivatal alapinformációt szolgáltató munkatársával
szemben parázs hangulatú megnyilatkozás hangzott el. Kirohanása miatt elnézést kért a
meghívottaktól, egyben tájékoztatta a Barázda Kft. meghatalmazottját, hogy az élő
szerződésükben foglalt feltételek szerinti bérleti díj átszámítását el fogja készíteni, mivel az
Önkormányzat az utolsó öt évre vonatkozó bérleti díj különbségektől nem tud eltekinteni.
Zárszóként leszögezte, hogy a megbeszélés az alapvető célját nem érte el, mivel a számára új
információk miatt a pontos tényállásokat részéről is tisztázni szükséges.
Muskát Zoltán alpolgármester szerint a rendszerben van a hiba. Nem azt a bérleti díjat
számlázták ki, amit a szerződés szerint kellett volna. Akik felelőtlenül írták alá, azok is
hibáztak. Javasolja, hogy állítsák ki visszamenőlegesen a számlát a bónusszal. A
kirendeltségen minden évben beszámoltak erről és a belső ellenőri jelentés is mindig
ugyanezeket a hibákat tárta fel. Nem működik továbbra se. Ez annak is a felelőssége, aki a
számlát kiállítja.
Csomor Tibor polgármester a földbérlők többségével már egyeztetett, hogy milyen területeket
használnak. Javasolta, és a módosított szerződésekbe foglalja, hogy december 15-e legyen
egységesen a fizetési határidő, könnyebb odafigyelni, kisebb az elmaradás lehetősége. Ezen
felül a kiskerteknél kell tisztázni a használatot, hogy vannak e még olyanok, akiknek nincs
szerződésük. A földutakat még be kell járni. A START közmunkaprogramban 3 programot
adtak be, 14+6 fő kéne, sajnos nem találnak megfelelő embereket. Más szervezetek is

foglalkoztatnak közmunkásokat, így az önkormányzat azokból tud válogatni, akik maradnak.
Újabb igényt adtak be oktatásra.
Muskát Zoltán alpolgármester szerint a kormányhivatal állásfoglalása nem adott konkrét
választ a feltett kérdésekre. Nem jött válasz az állami tulajdonú föld önkormányzati
tulajdonba adására?
Csomor Tibor polgármester elmondja, hogy az állam részéről még nem válaszoltak. A Dunasoron kezdeményezték a közkút megszüntetését, de eddig a szolgáltató nem jelentkezett. Az
iskola tűzivíz ellátására írt levelünkre sem érkezett hivatalos válasz. Szóbeli tájékoztatás
alapján, Csollák István a BARANYA-VÍZ Zrt. vezérigazgatója azt közölte, hogy az iskola
csőtörését követően szűnt meg a kellő vízellátás, az Önkormányzat egy külön ággal oldja meg
a vízellátást. A két tavalyi községi bekötővíz cseréjére vonatkozóan megkért
számlarészletezésre sem érkezett idáig hivatalos válasz, szintén vezérigazgató úr elmondása
alapján ennyi a költsége, mellyel továbbra sem értettem egyet.
Muskát Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a csőtörésnél az elfolyt vizet is ki akarják
fizettetni. Március 5-én életbe lép az új OTSZ, a tűzcsapokat a szolgáltatónak kell kezelni, a
megfelelő vízhozamot nekik kell biztosítaniuk.
Csomor Tibor polgármester kéri, hogy szavazzanak a beszámolóról.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Tutti Tibor) mellett az alábbi
határozatot hozza.
29/2015. (II. 23.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete a két ülés közti eseményekről és a lejárt
határidejű határozatokról szóló polgármesteri beszámolót az előterjesztés és szóbeli
kiegészítéseivel elfogadja.
2. napirend (jkv-hez mellékelve)
Csomor Tibor polgármester elmondja, hogy egy kérése van a roma nemzetiségi
önkormányzathoz: ha tartanak ülést, akkor mindenképp jöjjenek be a hivatalba, mert vagy a
jegyzőnek vagy a kirendeltség-vezetőnek jelen kell lennie az ülésen. Már többször elmondta,
megerősíti, hogy amiben tud, személy szerint is segíti a munkájukat, de ehhez ők is kellenek.
Muskát Zoltán alpolgármester megkérdezi, hogy van-e elszámolási hiányossága a nemzetiségi
önkormányzatnak a kölkedi önkormányzat felé?
Orsós Ferenc úgy nyilatkozik, hogy igen. Mivel a nemzetiségi önkormányzatok számára a
feladat-alapú támogatás igénylése az előző jegyző hibája miatt nem készült el, nem lett
leadva, ezért működési gondjaik akadtak. Erre kaptak 200 ezer forint működési előleget az
önkormányzattól, így ezzel az összeggel tartoznak.
Csomor Tibor polgármester javasolja elfogadni a megállapodást.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.

30/2015. (II. 23.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kölkedi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja.
3. napirend (jkv-hez mellékelve)
Csomor Tibor polgármester elmondja, hogy a pénzügyi bizottság is tárgyalta az előterjesztést,
a rendeletet elfogadásra javasolja. Alapvetően egyetértettek a tervezettel, hogy a valóságban
ez milyen költségeket jelent majd, a jövőben fog kiderülni. Minden kérelmet alaposan kell
vizsgálniuk, minden kritériumot figyelembe véve, ez a képviselő-testület feladata. Jelenleg
átlagosan 5.000.- Ft-ot kapnak a lakásfenntartási támogatásban részesülők, ezek alapján 5,5
millió forint kiadás lenne, ha az igénylők köre nem változna és a feltételeket változatlanul
hagynák. A gyógyszertámogatásnak is viszonylag szigorúak a feltételei. A temetési támogatás
továbbra is alanyi jogon járna. Csak olyan esetekben készítenének környezettanulmányt,
amikor kétséges, hogy a bevallott adatok valódiak.
Muskát Zoltán alpolgármester felhívja a figyelmet, hogy hiányzik az indokolás és nem ismeri
a számokat sem az ellátottakról.
Csomor Tibor polgármester elmondja, hogy kért ilyen kimutatást a pénzügytől.
Tutti Tibor képviselő megkérdezi, hogy lakhatási támogatásnál, ha túlfizetése van az
igénylőnek egy szolgáltatónál, akkor azt visszatérítik neki?
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző is úgy tudja, hogy igen.
Csomor Tibor polgármester is elmondja, hogy ő is konkrét esetet tud, amikor egy
lakásfenntartási támogatásban részesülő család kapott a szolgáltatótól visszatérítést.
Csomor Tibor polgármester ezután javasolja, hogy fogadják el a rendelet-tervezetet, amellyel
a korábbi szociális ellátásokról szóló rendeletüket és annak módosításait hatályon kívül
helyezik, viszont átemelik az új rendeletbe a továbbra is élő részeket (házi segítségnyújtás,
tanyagondnok, stb.).
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadja az egyes
szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) sz. önkormányzati rendeletét.
4. napirend (jkv-hez mellékelve)
Csomor Tibor polgármester elmondja, hogy a pénzügyi bizottság ülésén is megtárgyalták a
rendeletet, a bizottság elfogadásra javasolja – néhány módosítással. Azért kell megalkotni a
rendeletet, mert erre törvény kötelezi az önkormányzatokat, ezért kaptak is törvényességi
észrevételt. A javasolt módosítások: a 2. § b) pontja kerüljön ki a rendeletből, a (2) bek. utolsó
mondata is maradjon ki, ugyanígy a 3.§ (8) és (9) bek. is, valamint a 4.§ (2) bek. és az 5. § (3)
bek.
Muskát Zoltán alpolgármester emlékeztet arra, hogy ő 2011-ben már készített egy ilyen
rendelet-tervezetet, az akkori jegyző azt mondta, hogy nem kell, most kiderült, hogy tényleg
kötelező.

Csomor Tibor polgármester elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás
(Tutti Tibor) mellett elfogadja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
kezeléséről szóló 3/2015. (II. 27.) sz. önkormányzati rendeletét.
5. napirend (jkv-hez mellékelve)
Csomor Tibor polgármester javasolja elfogadni a beszámolót.
Muskát Zoltán alpolgármester javasolja, hogy köszönjék meg Vinczéné Edit munkáját, hiszen
3 vagy 4 éve vezeti a könyvtárat és azóta sokkal több gyerek jár oda.
Csomor Tibor polgármester egyetért a javaslattal és kéri, hogy szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
31/2015. (II. 23.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csorba Győző Megyei Könyvtár
Kölked Könyvtári Információs és Közösségi Szolgáltató Tér 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. Az önkormányzat köszönetét fejezi ki Vincze
József-né könyvtáros részére, a település könyvtárában végzett lelkiismeretes munkájáért.
6. napirend (jkv-hez mellékelve)
Csomor Tibor polgármester javasolja, hogy az idén újítsák fel a templomkertben lévő I. és II.
világháborús emlékművet. A belvíz- és szennyvízrendszer tervezésére kért árajánlatokat. Dr.
Hargitai János országgyűlési képviselőnél érdeklődött, hogy lesz-e ezekre pályázati
lehetőség? Azt a választ kapta, hogy még nem írták ki az operatív programokat. A tervező a
belvíz elvezetési tervet 2015. március 30-ig el tudná készíteni. Attól tart, hogy nem lesz ilyen
pályázati kiírás és a bevállalt tervezési költség ezáltal nem térül meg. A szennyvíz csatorna
tervezésre is kaptunk ajánlatot, de ezt most nem javasolja a költségvetésbe betervezni, mivel
még közel sem ismert, hogy milyen lehetősége lesz az Önkormányzatnak pályázni
szennyvízcsatornára és legfőképpen mikor.
Muskát Zoltán alpolgármester elmondja, hogy ő 2002-ben a polgármesteri átadás-átvételkor
átadta az elkészült szennyvízterveket – ez benne van a jegyzőkönyvben is. Állítólag nincsenek
meg a tervek. A belvízterveket is rendeljék meg mindenképpen.
Csomor Tibor polgármester egyelőre nem rendelné meg a tervezést. Javasolja, hogy a
tartalékból csoportosítsanak át 1,6 millió forintot a belvíztervekre és a világháborús emlékmű
felújítására (600 ezer Ft). Ma jött egy levél a minisztériumtól: az iskola energetikai pályázatát
visszahelyezték a várólistára, pályázat nyertessége esetén az önrészt lehetséges, hogy
biztosítani szükséges. A bizonytalanságokkal teli év miatt egyenlőre más fejlesztési,
beruházási tervezést nem javasol. Javasolja, hogy a fenti módosításokkal fogadják el az
önkormányzat 2015. évi költségvetését.

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag
elfogadja az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 27.) sz. önkormányzati
rendeletét.
7. napirend (jkv-hez mellékelve)
Füredi Zoltán elmondja, hogy panaszkodtak az emberek, hogy nincsenek megelégedve a
tanyagondnok munkájával, inkább nem is igénylik a szolgáltatást.
Csomor Tibor polgármester is megerősíti, hogy nagyon nehéz vele együttdolgozni.
Számtalanszor kérte, hogy reggelenként jöjjön be, egyeztessenek a feladatokról. Nem teszi
meg. Mindent sokadik kérésre tesz meg vagy akkor sem, komolyabb, önálló feladatot nem
lehet rábízni. Hosszabb távon, ilyen mentalitással nem lehet eredményesen együttdolgozni.
Muskát Zoltán alpolgámester szerint úgy tűnik, mintha ez a tanyagondnok beszámolója lenne,
de nem ő készítette. Érdemesebb volna a problémákat is leírni.
Csomor Tibor polgármester javasolja, hogy a napirendet a továbbiakban zárt ülésen beszéljék
meg, a beszámolót pedig ne fogadják el. A tanyagondnok tudott arról, hogy ma lesz a
beszámolója, távolmaradásának okáról nem tud.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
32/2015. (II. 23.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tevékenységéről szóló beszámolót nem fogadja el.

a

tanyagondnoki

szolgálat

8. napirend (jkv-hez mellékelve)
Csomor Tibor polgármester elmondja, hogy a közterületen fát és gépeket tárolnak. Javasolja,
hogy vessenek véget ezeknek az állapotoknak, mert rontják a faluképet. Ez egy régi kérdés.
Az emberek engedély nélkül használják tárolásra a közterületeket. Szólítsák fel az
érintetteket határidő tűzésével, hogy pakolják el a dolgaikat a közterületről. Javasolja, hogy
szerezzenek érvényt a hatályos rendeletüknek.
Muskát Zoltán alpolgármester emlékeztet arra, hogy a KRESZ szerint lehet a közterületen
várakozni, végül is semmi sem tiltja a megállást. Javasolja, hogy a következő ülésre készítsék
elő a rendelet módosítását: „munkagéppel és vontatmánnyal nem lehet a közterületen
parkolni”.
Csomor Tibor polgármester kéri, hogy szavazzanak arról a javaslatról, miszerint első lépésben
a közterületek használatáról szóló rendeletünket vizsgáljuk felül, ha szükséges módosítsuk és
majd a felülvizsgált és elfogadott rendeletünk értelmében tegyük meg a további szükséges
lépéseket.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
33/2015. (II. 23.) számú határozat

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a soron
következő Képviselő-testületi ülésre készítse elő a közeterületek használatáról szóló 8/2011.
(X.19.) rendeletének módosítását, felülvizsgálatát.
Felelős: Csomor Tibor polgármester, Zimmermanné dr. Kovács Anikó jegyző
Határidő : 2015. március 23.
9. napirend (jkv-hez mellékelve)
Csomor Tibor polgármester javasolja, hogy a korábbi, több éves rendeleteiket folyamatosan
vizsgálják majd felül, mivel a 2002. évtől 2014-ig bezárólag rendelkezésre álló Képviselőtestületi jegyzőkönyvek átolvasása során több olyan ellentmondást is vélt, melyeket
feltételezhetően már módosítani, megszüntetni kellett volna.
Elkészült a Kölkedi Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása. A módosított
alapító okirat nem lett kiküldve a testületi ülés anyagával, mivel csak később kaptuk meg. A
módosított alapító okirat tervezetét az ülés napirendje során a képviselők rendelkezésére
bocsájtotta, mely okiratban a felsorolt tevékenységi körök között kiemelte, hogy melyeket
tartana szükségesnek a rögzíteni. Egyben kérte a képviselőket, hogy ők is tegyék meg
véleményüket a módosított alapító okirattal, tevékenységi körökkel kapcsolatosan. Ezt
követően kéri, hogy szavazzanak a módosított alapító okirat elfogadásáról és hatalmazzák fel
az aláírására, a további szükséges lépések megtételére.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
34/2015. (II. 23.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kölkedi Szolgáltató
Nonprofit Kft. mai nappal hatályos módosított Alapító okiratát. A testület felhatalmazza a
polgármestert a módosított Alapító okirat aláírására, a további szükséges lépések megtételére.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Csomor Tibor polgármester kéri, hogy szavazzanak arról, hogy a Dr. Juhász Gábor ügyvéd
által az önkormányzat részére nyújtott jogi tanácsadásért 2014. december 1-től 2015. február
28-ig terjedő időszakra vonatkozóan 30.000.- Ft + ÁFA munkadíjat kifizetnek.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
35/2015. (II. 23.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a a Dr. Juhász Gábor
ügyvéd által az önkormányzat részére nyújtott jogi tanácsadásért 2014. december 1-től 2015.
február 28-ig terjedő időszakra vonatkozóan 30.000.- Ft + ÁFA munkadíjat kifizetnek.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Csomor Tibor polgármester elmondja, hogy a LED-es közvilágítás kivitelezőjével, a GlobálZöldenergia Kft-vel nem kötött szerződést az önkormányzat a karbantartásra. Műszaki átadásátvétel nem volt, csak teljesítésigazolás. A Nonprofit Kft. által küldött levélre reagálva a cég,
a szerződésben vállaltaktól eltérően vállalná a karbantartást. 2015 márciusig ez megoldott,
mert a fővállalkozó alvállalkozója végezte a karbantartást. Így is egy negyed éves
karbantartást feleslegesen kifizettünk már a tavalyi évben. Továbbra is fenntartom, hogy még

egy évig a fővállakozó Globál-Zöldenergia Kft. feladata lenne a karbantartás a szerződés
értelmében. A leltárnál is rendet kell tenni. A 200 ezer Ft alatti eszközök nincsenek átadva.
Az üzemanyagoknál sincs pontos nyilvántartás. Régi pályázatíró cégünkkel, a Goodwill
Consulting Kft-vel felvette a kapcsolatot, képviselőjükkel elkötelezettség nélkül tárgyalt, kért
árajánlatot tőlük pályázatírásra, ill. pályázat figyelésre. További pályázatíró céggel is fel fogja
venni a kapcsolatot. A Magyar Limes Szövetség megkereste, elnökével személyesen beszélt.
A Limest szeretnék felvetetni az UNESCO világörökségi helyszínei közé. A Magyar Limes
Szövetség elnökének tájékoztatása szerint van realitása a kezdeményezésnek. Kölkednek, a
római kori erődjén keresztül nagy lehetőségei is lehetnének, de ezt jól kihasználni csak
Moháccsal közösen lehetne. Hoszú távon nagy pályázati források is megjelenhetnek a
programon keresztül. Az állati hulladék megsemmisítését végző Álhubál Kft. arról
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2015-től havi 5.000.- Ft+ÁFA/hó rendelkezésre állási
díjat kér a szolgáltatásáért. Mivel nincs dögkút, szükség van a szolgáltatásra, javasolja, hogy
fogadják el az erről szóló megállapodást, hatalmazzák fel a módosított szerződés aláírására.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza.
36/2015. (II. 23.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Álhubál Kft. által
kezdeményezett szerződés módosítást, miszerint az állati tetemek begyűjtésével,
elszállításával foglalkozó szolgáltatásért havonta 5.000.- Ft+ÁFA/hó rendelkezésre állási díjat
számláznak ki 2015. évtől. A testület felhatalmazza a polgármestert az erről szóló szerződés
aláírására.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárta.
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